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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang 

terjadi dalam kegiatan pembelajaran masa pandemi di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sehingga bagaimana proses 

pembelajaran di MIT Muhamamdiyah Kota Bandar Lampung pada 

masa pandemi, Apasaja Bentuk Kesulitan yang dialami siswa pada 

masa pandemi, dan Bagaimana Peran Guru Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa pada masa pandemi di MIT Muhammadiyah 

Kota Bandar Lampung. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses 

pembelajaran dimasa pandemi, untuk mengetahui bentuk kesulitan 

belajar yang dialami siswa, dan untuk mengetahui peran guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada masa pandemi. Penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif studi kasus. Objek penelitian dengan 3 

guru yaitu guru kelas 1, kelas 4 dan kelas 6 dimana guru tersebut 

perwakilan dari jenjang kelas rendah dan kelas tinggi dan sudah dapat 

mewakili guru yang sudah lama mengajar, guru yang lumayan lama 

mengajar, guru baru. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

masa pandemi di MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung 

dilaksanakan dengan dua sistem dalam 1 minggunya yaitu sistem 

daring dan sistem luring dengan di jadwal pembelajaran daring 

dilaksanakan untuk kelas rendah yaitu  kelas 1 hari senin, rabu, dan 

jum’at sedangkan hari lainnya dilakukan oleh kelas tinggi yaitu kelas 

4 dan 6.Bentuk kesulitan baik dalam pembelajaran daring 

rendahseperti: susah sinyal, lambat mengumpulkan tugas, perlu 

dampingan orang tua, menunggu mood belajar siswa. Kesulitan daring 

kelas tinggi seperti: sulit dalam memahami materi, kurang konsentrasi. 

Sedangkan bentuk kesulitan belajar luring lebih banyak ditemukan 

karena siswa sudah mengalami dampak saat belajar daring yang sudah 

terlalu lama seperti: sulit menulis, sulit membaca, lambat memahami 

materi, kurangnya minat dan motivasi belajar, kurangnya kemandirian 

belajar, kurangnya konsentrasi belajar, dan hasil belajar 

menurun.Guru sudah berusaha memerankan perannya saat belajar 

daring, tetapi guru lebih berusaha memaksimalkan perannya saat 

pembelajaran luring. 

  

Kata kunci: proses pembelajaran, bentuk kesulitan, dan peran guru 
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by several problems that occurred 

in learning activities during the pandemic at MIT Muhammadiyah 

Bandar Lampung City so how was the learning process at MIT 

Muhamamdiyah Bandar Lampung City during the pandemic, what 

were the forms of difficulties experienced by students during the 

pandemic, and how was the teacher's role in overcoming difficulties? 

Student Learning during the pandemic at MIT Muhammadiyah 

Bandar Lampung City. 

The purpose of this study is to determine the learning process 

during the pandemic, to determine the forms of learning difficulties 

experienced by students, and to determine the role of teachers in 

overcoming student learning difficulties during the pandemic. This 

research is a case study qualitative research. The object of the 

research with 3 teachers are grade 1, grade 4 and grade 6 teachers 

where the teachers are representatives of the low and high grade 

levels and have been able to represent teachers who have been 

teaching for a long time, teachers who have been teaching for a long 

time, and new teachers. 

The results of this study indicate that the learning process 

during the pandemic at MIT Muhammadiyah Bandar Lampung City is 

carried out with two systems in 1 week, namely the online system and 

the offline system, with the online learning schedule being carried out 

for lower classes, namely class 1 Monday, Wednesday, and Friday 

while the other day is carried out by the high class, namely grades 4 

and 6. The forms of difficulties in online learning are low, such as: 

difficult signaling, slow to collect assignments, need parental 

assistance, waiting for students' learning mood. High grade online 

difficulties such as: difficulty in understanding the material, lack of 

concentration. While offline learning difficulties are more common 

because students have experienced the effects of prolonged online 

learning such as: difficulty writing, difficulty reading, slow to 

understand material, lack of interest and motivation to learn, lack of 

independence in learning, lack of concentration in learning, and 

decreased learning outcomes. . Teachers have tried to play their role 

when learning online, but teachers are trying to maximize their role 

when learning offline. 

 

Keywords: learning process, form of difficulty,and teacher's role 
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MOTTO 

 

                             

                               

                               

                         

 

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 

orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 

memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir" (Q.S Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam langkah awal memahami judul skripsi ini, maka perlu 

dijelaskan istilah yang terdapat dalam proposal skripsi “Peran 

Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi Di MIT Muhammadiyah Sukarame Kota Bandar 

Lampung”. 

1. Peran Pendidik 

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa dengan berusaha bermain baik dalam semua yang 

dibebankan kepadanya.
1
Pendidik adalah seseorang yang 

profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswanya. Peran dimaksud merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas akademik  serta 

keahlian profesional yang dilakukan secara kontinue atau terus 

menerus serta menjalin komunikasi dengan baik antar pendidik 

dan peserta didik dalam rangka mengatasi kesulitan belajar. 

2. Kesulitan Belajar ( Learning Difficulty) 

 Kesulitan belajar berasal dari kesulitan dan belajar. Kesulitan 

bermakna sebagai kesukaran, kesusahan, atau suatu yang sulit. 

Kesulitan adalah suatu gejala yang ditandai dengan adanya 

hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan diperlukan 

usaha yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri 

individu melalui pengalaman. Jadi kesulitan belajar pada siswa 

berarti ketidakmampuan siswa dalam suatu hal yang 

menunjukkan kesulitan dalam pembelajarannya, 

ketidakmampuan dalam menumbuhkan potensi, prestasi belajar 

                                                 
1Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Daring (Jakarta: balai pustaka, 2020). Diakses pada tanggal 14 
januari 2021. 
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yang dicapai dibawah kriteria yang telah ditetapkan. tetapi masih 

tetap ada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan apalagi 

saat pembelajaran daring saat ini. Masih banyak sekali hambatan 

serta kesulitan siswa yang dialami.
2
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi siapapun dan 

sampai kapanpun. Pendidikan menjadi faktor utama dalam 

membentuk siswa yang aktif secara kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pendidik dituntut harus mampu mengikuti jaman 

yang semakin maju di dalam dunia pendidikan terutama di masa 

pandemi covid 19. Dua tahun sudah berjalan sistem pendidikan di 

masa pandemi covid-19 mengalami perubahan yang luar 

biasa,baik bagi Pendidik maupun bagi siswa.
3
 

Perubahan yang paling menonjol sejak adanya wabah covid-

19 yakni sistem pembelajaran tatap muka beralih dengan sistem 

bukan tatap muka tetapi dilakukan secara online yang 

menggunakan jaringan internet (online learning).
4
 Tentunya ini 

menjadi  tantangan baru bagi sekolah, lebih khusus bagi Pendidik 

dalam mendesain pembelajaran di masa pandemi covid-19 

semenarik mungkin yakni mampu mengakselerasi pembelajaran 

di  era 4.0. Menurut Ibrahim dan Suardiman bahwa pembelajaran 

dengan sistem online learning memiliki efek positif bagi 

peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa.
5
 Berbagai hasil 

studi juga menunjukkan hasil yang positif bagi siswa seperti studi 

yang dilakukan oleh Sobron Adi Nugraha, dkk bahwasannya 

pembelajaran siswa yang mengikuti program pembelajaran 

                                                 
2 Syahna Apriani Syihabuddin et al., “Mengatasi Kesulitan Siswa Dengan 

Pendekatan Kognitif,” Jurnal Belaindika 1, no. 1 (2020): 23. 
3 Oktafia Ika Handarini and Siti Sri Wulandari, “Pembelajaran Daring Sebagai 

Upaya Study From Home ( SFH ) Selama Pandemi Covid 19,” Jurnal Administrasi 
Pendidikan Perkantoran 8, no. 1 (2020): 497. 

4 Ibid., 498. 
5 Ibrahim & Suardiman, “Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap 

Motivasi Dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Sd Negeri Tahunan Yogyakarta,” 
Jurnal Edukasia 2, no. 1 (2014): 66, https://doi.org/10.21831/jpe.v2i1.2645. 
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daring learning dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga 

waktu dan tenaga yang tersisa dapat digunakan  untuk yang 

lainnya diluar jam pembelajaran misalnya dapat digunakan untuk 

belajar dan kegiatan cerdas cermat.
6
  

Pada sisi lain, pembelajaran dengan sistem online lerning di 

masa pandemi covid-19 ternyata juga memiliki efek yang 

bervariasi yang dialami oleh Pendidik maupun siswa.  Siswa 

mengalami bermacam-macam kesulitan saat pembelajaran, 

sehingga Pendidik harus mencari solusi dari permasalahan 

kesulitan belajar tersebut. Kesulitan belajar merupakan suatu 

kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar.
7
  

Hal ini sejalan dengan pandangan Kukuh Dwi Utomo, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa adanya kasus kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa selama pandemi membuat siswa kurang 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Pendidik.
8
 

Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem pembelajaran yang 

ideal sebagaimana yang diungkapkan oleh Wulandari bahwa 

sistem pembelajaran di masa pandemi secara online atau virtual 

dapat membuat siswa lebih mandiri karena lebih menekankan 

pada student centered sehingga mereka lebih mudah untuk 

mengemukakan pendapat dan ide-idenya, Pemerintah juga telah 

menyediakan platform yang dapat digunakan siswa untuk 

belajar.
9
 

Menurut Mendikbud, tujuan pembelajaran selama pandemi 

menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan dilaksanakan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa 

                                                 
6 dkk Sobron Adi Nugraha, “Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Kelas IV,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 3 (2020): 265. 
7 Hadi Cahyono, “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Siswa MIN JANTI,” 

Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaranembelajaran 7, no. 1 (2019): 12. 
8 dkk Kukuh Dwi Utomo, “Pemecahan Masalah Kesulitan Belajar Siswa Pada 

Masa Pandemi Covid 19 Kelas IV SD,” Jurnal Mimbar PGSD Undiksha  9, no. 1 

(2021). 
9S.S. Wulandari O.K. Handarini, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study 

From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19,” Jurnal Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 8, no. 3 (2020). 
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tanpa terbebani. Pernyataan ini senada juga dengan yang 

diucapkan oleh Kukuh Dwi Utomo dkk, bahwa tujuan 

pembelajaran dimasa pandemi memastikan pemenuhan hak siswa 

untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat 

covid 19.
10

 Oleh karena itu, dibutuhkan peran seorang pendidik 

yang mampu mendesain proses pembelajaran di tengah situasi 

pandemi covid 19. 

Menurut Yestiani, tugas Pendidik dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran diantaranya: Pendidik 

harus bisa menjadi seorang pendidik, pengajar, sumber belajar, 

fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola, penasehat, 

inovator, motivator, pelatih dan evaluator.
11

  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa menciptakan suasana belajar yang kondusif 

dapat memudahkan Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar 

di masa pandemi covid 19 dengan sistem pembelajaran online 

learning.  

 

Pentingnya peran Pendidik dalam Al-Qur’an Surat An- Nahl 

ayat 43: 

ۡرِ  إِك ٓرنمۡٓم ََّل   َ َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبلَِك إَِّلا ِرَجاَّلا نُّىِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ فَسۡ  ِۡك لٓٓى أ أَۡلَ  ذل

  ٣٤تَۡعلَٓمىَك 

 Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 

orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui. (Q.S An-Nahl:43)  

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dan 

masih butuh bimbingan peran dari seorang pendidik. Inilah 

yang menjadi faktor pendorong peneliti untuk melakukan 

                                                 
10 Kukuh Dwi Utomo, “Pemecahan Masalah Kesulitan Belajar Siswa Pada 

Masa Pandemi Covid 19 Kelas IV SD,” 2. 
11 Dea Kiki Yestiani & Nabila Zahwa, “Peran Pendidik Dalam Pembelajaran 

Pada Siswa Sekolah Dasar,” Universitas Muhammadiyah Tanggerang 4, no. 1 (2020): 
42–44, http://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia. 
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penelitian tentang peran pendidik dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa. Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana proses 

pembelajaran dimasa pandemi, jenis kesulitan yang dialami , 

faktor yang dapat menghambat pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa, peran seorang Pendidik dalam 

mengatasi kesulitan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan ada 

indikasi yang mengarah pada kesulitan belajar yang dihadapi 

siswa. Indikator kesulitan belajar di masa pandemi menurut Afi 

Parnawi, indikator adanya kesulitan belajar pada siswa dapat 

dilihat dari: 1) menunjukkan prestasi yang rendah, di bawah 

rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik dikelas, 2) 

hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukan, 3) siswa lambat dalam mengerjakan tugas-tugas 

belajar,4) siswa menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti 

acuh tak acuh, berpura-pura, mudah tersinggung, 5)siswa 

menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya misalkan 

pemurung, selalu sedih, pemarah, 6) siswa yang tergolong 

memiliki IQ tinggi yang secara potensial seharusnya 

mendapatkan prestasi yang tinggi kenyataannya mendapat 

prestasi yang rendah, 7) siswa yang selalu menunjukkan 

prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian mata pelajaran, 

tetapi dilain waktu prestasi belajar turun drastis, dan 8) hasil 

belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibandingkan yang 

sebelumnya.
12

 

Berdasarkan indikator-indikator tentang kesulitan belajar 

tersebut yang dialami siswa MIT Muhammadiyah Sukarame 

Kota Bandar Lampung menunjukkan pada: siswa belum 

memiliki inisiatif belajar sendiri sehingga menunggu instruksi 

dari Pendidik, siswa belum bisa mengatur dan mengontrol 

belajar sendiri di rumah tetapi harus disuruh dan menunggu di 

marah orangtua, siswa lambat mengerjakan tugas bahkan jarang 

mengumpulkan tugas karena kurangnya perhatian orangtua saat 

pembelajaran di rumah, banyak siswa yang mendapatkan 

                                                 
12 Afi Parnawi, Psikologi Belajar (Yogyakarta: deepublish, 2019), 101–2. 
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prestasi belajar rendah. Kemudian karena lokasi antara Pendidik 

dan siswa jauh menyebabkan Pendidik mengalami kendala 

dalam menyampaikan materi ke siswa, penggunaan media dan 

metode yang tepat pada pembelajaran di masa pandemi sulit 

ditentukan karena tidak tatap muka langsung dengan siswa 

hanya menyampaikan tugas melalui orangtua selanjutnya 

orangtua mengajarkan kepada anaknya. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam proses pembelajaran di MIT Muhammadiyah Sukarame 

Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa: “sebagian siswa 

masih kurang memperhatikan saat pembelajaran, kurang aktif 

saat pembelajaran,”. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan 

oleh Pendidik kelas: 

  “…… dalam proses pembelajaran di masa pandemi, kami 

menggunakan aplikasi zoom meeting dalam melakukan kegiatan 

belajar mengajar, siswa sibuk sendiri,belajar harus menunggu 

instruksi dari Pendidik, sulit mendeskripsikan atau 

mengungkapkan suatu pendapat, siswa jarang mengerjakan 

tugas, dengan  menggunakan aplikasi ini sulit melatih 

keterampilan berbahasa bahkan tidak dapat terlihat apalagi 

keterampilan menulis…”.
13

 

  Dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa situasi 

pembelajaran di masa pandemi yang dialami oleh siswa MIT 

Muhammadiyah Sukarame Kota Bandar Lampung saat 

pembelajaran banyak yang mengalami kesulitan ataupun 

hambatan tidak sesuai dengan harapan, bentuk kesulitan 

tersebut diantaranya: siswa sulit memahami materi, sulit 

konsentrasi dan perlu dampingan orang tua serta harus menjaga 

mood siswa termasuk kesulitan di kelas 1 Maka dapat 

disimpulkan bahwa dimasa pandemi peran Pendidik kurang 

maksimal sehingga mengakibatkan proses pembelajaran 

menjadi kurang efektif dan efisien.  

                                                 
13 Mirayani, S.Pd., Pendidik Kelas 6 di MIT Muhammadiyah Kota Bandar 

Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, 14 Oktober 2021. 
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  Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti tertarik mengkaji 

“Peran Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Pada Masa Pandemi Di MIT Muhammadiyah Sukarame Kota 

Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian dalam hal untuk memudahkan langkah 

pembahasan dan agar tidak meluasnya pembahasan yang dapat 

menimbulkan kekeliruan. Penelitian ini difokuskan pada “Peran 

Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi Di MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”. Sub 

fokus dalam penelitian ini antara lain: 

1. Proses pembelajaran di masa pandemi 

2. Kesulitan belajar yang dihadapi 

3. Peran Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian yang harus dan perlu diangkat 

adalah:  

1. Bagaimana proses pembelajaran saat masa pandemi di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja bentuk Kesulitan belajar yang dihadapi siswa di 

MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana peran Pendidik dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa  pada masa pandemi MIT Muhamamdiyah 

Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran saat masa pandemi 

di MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung 
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2. Untuk mengetahui bentuk Kesulitan belajar yang dihadapi 

siswa di MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada masa pandemi di MIT 

Muhamamdiyah Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah 

kajian ilmiah dalam dunia pendidikan serta dijadikan referensi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian peran 

Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di masa 

pandemi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat membuat siswa lebih aktif belajar saat pembelajaran 

di masa pandemi. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai sumber tambahan wawasan dan intropeksi diri 

sudah sejauh mana perannya dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

referensi dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa 

selama pembelajaran di masa pandemi, salah satunya 

dengan mengatasi kesulitan belajar siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Mengetahui tentang pentingnya peran Pendidik dalam 

proses pembelajaran dikelas rendah terutama Pendidik 

membantu siswa saat mengalami kesulitan atau hambatan 
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belajar sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat 

tercapai. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan study yang telah dilakukan peneliti berkaitan 

dengan penelitian ini, maka dapat peneliti cantumkan beberapa karya 

penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi sebelumnya 

antara  lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Nawang Utami, dalam 

jurnal Ilmu Pendidikan (2020) Universitas Kristen Satya Wacana 

yang berjudul Peranan Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa SD. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi 

kepustakaan. Teknik pengumpulan dengan melakukan 

identifikasi data berupa wacana dari buku-buku, artikel dan 

berbagai jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya 

pendidik yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

adalah: 1) identifikasi untuk menemukan siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, 2) diagnosis penentuan mengenai hasil dari 

pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar 

dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, prognosi untuk 

menyusun rencana atau program yang diharapkan dapat 

membantu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, 3) 

memberikan bantuan atau terapi berupa bimbingan belajar. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengkaji proses 

pembelajaran dimasa pandemi, kesulitan yang dialami siswa , 

faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi kesulitan 

belajar dan peran Pendidik dalam proses pembelajaran masa 

pandemi dalam mengatasi kesulitan belajar di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
14

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sabaniah, dkk dalam jurnal 

Ilmu Pendidikan (2021), Universitas Sunan Gunung Djati yang 

                                                 
14 Fadila Nawang Utami, “Peranan Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa SD,” Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 2, no. 
1 (2020): 93–101. 
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berjudul Peran Pendidik Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

Jauh di Tengah Wabah Covid 19. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pendidik yang 

dilakukan sebagai berikut: 1) peran Pendidik sebagai sumber 

belajar, dalam pembelajaran jarak jauh Pendidik memberikan 

sumber belajar yaitu buku tema dan program yang pemerintahan 

buat melalui televisi yaitu TVRI, 2) peran pendidik sebagai 

demostrator, pada pembelajaran jarak jauh dimana Pendidik 

memberikan fasilitas seperti media contohnya dengan media 

video untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, 3) 

peran Pendidik sebagai motivator, Pendidik memberikan motivasi 

kepada peserta didik, 4) peran pendidik sebagai pengelola, dalam 

pembelajaran jauh Pendidik sebagai pengelola agar pembelajaran 

dapat terarah sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai, 5) peran Pendidik sebagai 

evaluator, disini Pendidik berperan memberikan evaluasi agar 

mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai suatu materi 

pembelajaran. Terakhir mengenai faktor pendukung dan 

penghambat peran Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengkaji 

proses pembelajaran dimasa pandemi, kesulitan yang dialami 

siswa , faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi 

kesulitan belajar dan peran Pendidik dalam proses pembelajaran 

masa pandemi dalam mengatasi kesulitan belajar di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
15

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah, dalam jurnal Ilmiah 

Pendidikan Dasar yang berjudul Peran Pendidik Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika di MI Ummul Qura. Penelitian ini menggunakan 

jenis kualitatif deskriptif dengan onjek penelitian siswa kelas 5. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Pendidik dalam 

                                                 
15 Siti Sabaniah, Dadan F Ramdhan, and Siti Khozanatu Rohmah, “Peran 

Pendidik Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Wabah Covid - 19,” 
Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Sunan Gunung Djati 2, no. 1 (2021): 43–54. 
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mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika sudah sesuai dengan teori-teori yang dipaparkan, 

Pendidik menjalankan dengan baik perannya sebagai 

demostrator, pengelola kelas, motivator, mediator, fasilitator dan 

evaluator. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengkaji 

proses pembelajaran dimasa pandemi, kesulitan yang dialami 

siswa , faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi 

kesulitan belajar dan peran Pendidik dalam proses pembelajaran 

masa pandemi dalam mengatasi kesulitan belajar di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
16

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh G. Bambang Nugraha, dalam 

jurnal Psiko-Edukasi yang berjudul Peran Pendidik Bimbingan 

dan Konseling Dalam Pendampingan Belajar Siswa Selama 

Pembelajaran Online. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendidik 

diharapkan dapat berperan untuk mengantisipasi dampak 

perubahan pola belajar yang dialami oleh siswa dan memberikan 

pendampingan secara tepat selama masa pandemi. Sedangkan 

pada penelitian ini, peneliti mengkaji proses pembelajaran dimasa 

pandemi, kesulitan yang dialami siswa , faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengatasi kesulitan belajar dan peran 

Pendidik dalam proses pembelajaran masa pandemi dalam 

mengatasi kesulitan belajar di MIT Muhammadiyah Kota Bandar 

Lampung.
17

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Cahyono, dalam jurnal 

Dimensi pendidikan dan pembelajaran yang berjudul Faktor-

faktor Kesulitan Belajar Siswa MIN Janti Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan belajar ada pada 

faktor internal dan eksternal yaitu faktor kurangnya motivasi dari 

Pendidik, kurangnya minat mengikuti pelajaran karena kurangnya 

alat peraga. Faktor eksternalnya seperti Pendidik masih bingung 

                                                 
16Mardiah dan Ahmad, “Peran Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Di MI Ummul Qura” 2, no. 1 (2020): 35–64. 
17 G Bambang Nugroho, “Peran Pendidik Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Pendampingan Belajar Siswa Selama Pembelajaran Online,” Psiko Edukasi 18, no. 1 
(2020): 73–83. 
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menjalankan kurikulum yang berjalan, kurangnya buku-buku 

bacaan yang mendukung. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

mengkaji proses pembelajaran dimasa pandemi, kesulitan yang 

dialami siswa , faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengatasi kesulitan belajar dan peran Pendidik dalam proses 

pembelajaran masa pandemi dalam mengatasi kesulitan belajar di 

MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
18

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan peneliti digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Adapun pengertian kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk menggambarkan atau memahami temuan yang 

alamiah sesuai fakta yang ada dilapangan dengan cara deskripsi 

berupa kata dan bahasa, pada situasi khusus yang dialami dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
19

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus 

menuturkan dan menafsirkan data yang sebenarnya/ kondisi 

khusus yang berhubungan kondisi yang nyata melalui 

pengumpulan data yang detai, mendalam, dan melibatkan 

berbagai sumber informasi.
20

 Alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini banyak hal yang 

belum dapat dipahami sehingga memerlukan pengkajian yang 

mendalam serta peneliti bermaksud untuk memahami situasi 

sosial secara mendalam. 

Penelitian ini tentang peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa MIT Muhammadiyah Kota Bandar 

                                                 
18 Cahyono, “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Siswa MIN JANTI.” 
19 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), 29–31. 
20 Amir Hamzah, Metodologi Penelitian Studi Kasus (Malang: Literasi 

Nusantara, 2020), 4. 
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Lampung. Penelitian ini mengambil data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MIT Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung yang beralamatkan di jalan pulau 

sangiang, sukarame. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada 

semester ganjil Tahun ajaran 2021/2022. 

 

3. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah bentuk peran Pendidik 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MIT Muhammadiyah 

Kota Bandar Lampung dengan fokus melihat peran Pendidik 

sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola kela, demonstrator, 

pembimbing, motivator, dan evaluator untuk siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Subjek penelitian adalah orang yang akan diperoleh datanya 

untuk penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu 

Pendidik  kelas 1,4, dan 6 di MIT Muhammadiyah Kota Bandar 

Lampung. Adapun perincian subjek penelitiannya sebagai 

berikut: 

1. Pendidik yang sudah lama mengajar = Ida Rustanjiah, S.Pd.I 

(Pendidik kelas 1) 

2. Pendidik Laki-laki selaku Pendidik baru = Adi Kurniawan, 

S.Pd (Pendidik Kelas 4) 

3. Pendidik yang lumayan lama mengajar= Mirayani, S.Pd 

(Pendidik Kelas 6) 

Peneliti menjadikan Pendidik kelas sebagai subjek 

penelitian karena Pendidik kelas yang berperan secara lebih 

terhadap siswa MIT Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, 

peneliti dapat memperoleh data dan informasi mengenai 

proses pembelajaran di masa pandemi dan bagaimana peran 
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Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dimasa 

pandemi. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data terbagi dua, yaitu pengambilan data 

yang dihimpun langsung oleh peneliti yang disebut sumber data 

primer. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Pendidik 

kelas 1, 4, dan 6. Sedangkan apabila melalui tangan kedua 

disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah siswa, buku, rujukan, dan penelitian 

terdahulu. Berdasarkan data tersebut maka peneliti menggunakan 

sumber data primer dari kegiatan observasi proses pembelajaran 

yang akan dilakukan dan kegiatan wawancara langsung kepada 

Pendidik kelas 1,4, dan 6 MIT Muhammadiyah Bandar Lampung 

yaitu tentang peran Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa dikarenakan siswa banyak mengalami kesulitan belajar 

dimasa pandemi. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yang digunakan sebagai pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ 

kecil.
21

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara wawancara membutuhkan pihak untuk diwawancarai 

guna mendapatkan data yang mendalam terkait dengan 

penelitian yang terfokus pada kebutuhan penelitian. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

                                                 
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 137-138.   
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Wawancara terstruktur yaitu digunakan untuk mengetahui 

peran Pendidik dalam pembelajaran dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang telah memiliki pilihan atau alternatif 

jawaban yang disediakan oleh interviewer. Informan tinggal 

memilih satu jawaban yang telah disediakan. Jumlah sumber 

data melalui wawancara terstruktur sebanyak 12 informan 

yang terdiri dari: 3 orang Pendidik yaitu Pendidik kelas 1, 

Pendidik kelas 4, Pendidik kelas  6, dan 9 siswa yaitu 3 

siswa kelas 1, 3 siswa kelas 4, 3 siswa kelas 6. 

Wawancara tidak terstruktur juga digunakan dalam 

penelitian ini sebagai penguat hasil dari wawancara 

terstruktur tersebut. Wawancara tidak terstruktur dilakukan 

dengan tanya jawab secara langsung  kepada Pendidik kelas 

1, 4, dan 6. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai: 1) 

proses pembelajaran di masa pandemi, 2) kesulitan yang 

dialami siswa, 3) faktor penghambat  dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa, 4) peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa.  

Adapun kisi-kisi pedoman wawancara yang akan 

dilakukan sehubungan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kisi-kisi pedoman wawancara  

No Rumusan Masalah Indikator 

1. Bagaimana proses 

pembelajaran saat 

masa pandemi di 

MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

1. Pengelolaan pelaksanaan 

pembelajaran 

2. Proses komunikatif 

3. Respon Siswa  

4. Aktivitas belajar 

5. Hasil belajar 

2. Apa saja bentuk 

Kesulitan belajar  

1. Menunjukkan hasil belajar rendah 

2. Hasil belajar tidak sesuai dengan 
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yang dihadapi siswa 

di MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

usaha 

3. Siswa sering tertinggal  

4. Menampakkan perbuatan yang 

kurang baik 

5. Memiliki sikap emosional yang 

tidak wajar 

6. IQ tinggi tetapi prestasi rendah 

7. Siswa mendapatkan prestasi tinggi 

di sebagian mata pelajaran 

3. Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

lampung? 

1. Faktor intenal 

2. Faktor eksternal 

4. Bagaimana peran 

Pendidik dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhamamdiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

1. Peran Pendidik sebagai sumber 

belajar 

2. Peran Pendidik sebagai fasilitator 

3. Peran Pendidik sebagai pengelola 

4. Peran Pendidik sebagai 

demonstrator 

5. Peran Pendidik sebagai 

pembimbing 

6. Peran Pendidik sebagai motivator 

7. Peran Pendidik sebagai evaluator 
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b.  Observasi 

Observasi merupakan aktivitas pemusatan perhatian dan 

pencacatan terhadap fenomena yang muncul pada subjek 

penelitian dengan memakai semua panca indra. Oleh karena 

itu, mengobservasi mampu dilakukan dengan peraba, 

penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan.
22

 

Metode observasi sangat sesuai digunakan untuk penelitian 

yang berkaitan dengan peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa. Observasi yang dilakukan terkait 

peran Pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, 

peneliti meminta izin kepada Pendidik kelas untuk ikut 

dalam pembelajaran dengan menggunakan virtual zoom 

meeting, Whatsapp dan melalui pembelajaran langsung di 

kelas.  

Tabel 1.2 

Kisi-Kisi Observasi  

No Rumusan Masalah Indikator 

1. Bagaimana proses 

pembelajaran saat 

masa pandemi di 

MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

1. Pengelolaan pelaksanaan 

pembelajaran 

2. Proses komunikatif 

3. Respon Siswa  

4. Aktivitas belajar 

5. Hasil belajar 

2. Apa saja bentuk 

Kesulitan belajar  

yang dihadapi siswa 

di MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

1. Menunjukkan hasil belajar rendah 

2. Hasil belajar tidak sesuai dengan 

usaha 

3. Siswa sering tertinggal  

4. Menampakkan perbuatan yang 

kurang baik 

                                                 
22Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, 175. 
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5. Memiliki sikap emosional yang 

tidak wajar 

6. IQ tinggi tetapi prestasi rendah 

7. Siswa mendapatkan prestasi tinggi 

di sebagian mata pelajaran 

3. Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

lampung? 

1. Faktor intenal 

2. Faktor eksternal 

4. Bagaimana peran 

Pendidik dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhamamdiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 

1. Peran Pendidik sebagai sumber 

belajar 

2. Peran Pendidik sebagai fasilitator 

3. Peran Pendidik sebagai pengelola 

4. Peran Pendidik sebagai 

demonstrator 

5. Peran Pendidik sebagai 

pembimbing 

6. Peran Pendidik sebagai motivator 

7. Peran Pendidik sebagai evaluator 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen sebagai sumber data yang melengkapi  

sumber data sebelumnya. Dokumen adalah sumber data 

yang bersifat benda mati yang berhubungan dengan 

persoalan penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan 

data yang meliputi rekaman, baik tertulis, tercetak maupun 

soft file seperti surat-surat, database, arsip, foto, bahan 
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statistik, gambar, benda” peninggalan yang berhubungan 

dengan suatu fenomena. Dari semua ini, sering kali ketika 

berbicara dokumen, maka identik sekali dengan data yang 

bersifat kertas. Banyak peristiwa yang sudah lama terjadi 

dapat dipahami dan diteliti atas dasar arsip atau dokumen. 

Dokumen banyak digunakan oleh lapangan penelitian 

pendidikan karena banyak fakta dan data tersimpan dalam 

bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Oleh karena itu, 

penelitian pendidikan saat ini serius menjadikan dokumen 

dalam sumber datanya.
23

 Peneliti mengumpulkan dokumen 

saat melakukan wawancara dan observasi. Dalam penelitian 

ini, rekaman digunakan peneliti untuk merekam hasil 

wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah 

ingatan dan mempermudah penulisan dalam hal menyusun 

sebuah penelitian. Selain itu peneliti mengambil 

dokumentasi berupa: Silabus, RPP, nilai siswa, foto dan 

video saat pembelajaran di masa pandemi. 

Tabel 1.3   

  

Kisi-kisi Dokumentasi 

                                                 
23Ibid., 230. 

No. Rumusan  Masalah Pedoman Dokumentasi 

1. Bagaimana proses 

pembelajaran saat masa 

pandemi di MIT 

Muhammadiyah Kota 

Bandar Lampung? 

 

 

 

 

 

1. Dokumen kegiatan 

pembelajaran 

2. Foto-foto kegiatan 

pembelajaran 

2. Apa saja bentuk 

Kesulitan belajar  

yang dihadapi siswa 

di MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 
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5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat 

diinterprestasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan 

pola, tema atau kategori tertentu. Langkah utama dalam analisis 

data adalah penyususnan unsur-unsur data yang lemah secara 

empiris sehingga lebih bermakna, reinterprestasi data melalui 

hubungan-hubungan dan akurasi hubungan antar data, melakukan 

perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data guna 

mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya. Milles & 

Huberman mengemukakan bahwa ada 4 tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu 

data collection, data reduction, data display dan conclusions 

drawing/ verifyng.  

 

  

Lampung? 3. Data siswa 

4. Dokumen hasil 

belajar siswa 

 

3. Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhammadiyah 

Kota Bandar 

lampung? 

4. Bagaimana peran 

Pendidik dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa MIT 

Muhamamdiyah 

Kota Bandar 

Lampung? 
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Data analisis di lapangan Model Miles da Huberman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Gambar Model Analisis Data  

 

Analisis data Model Milles dan Haberman dilakukan secara 

sistematis dengan empat langkah:
24

 

1. Data collections / pengumpulan data  

Data yang didapat dari hasil dokumentasi, observasi dan 

wawancara dan dicatat dalam catatan lapangan yang memuat 

dua bagian reflektif dan deskriptif. Catatan reflektif adalah 

catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan dan 

tafsiran peneliti mengenai temuan yang dijumpai dan 

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 

selanjutnya. Data deskriptif ialah catatan ilmiah (catatan 

mengenai apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh 

peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti 

terhadap fenomena yang dialami). 

 

                                                 
24 Ibid., 241–42. 

Data display 

Conclusions 

drawing/ verifying 

Data reduction 

Data collection 
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2. Reduksi data 

Jika pengumpulan data teah dlaksanakan, kemudian data 

direduksi untuk proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada 

penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data 

besar yang muncul dari catatan-catatan yertulis di lapangan. 

Dalam kaitan ini, peneliti menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkategorisasikan ke dalam tiap 

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3. Penyajian data 

yaitu penyajian sekumpulan informasi sistematis yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam kaitan ini peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian 

data bisa berbentuk gambar, kata-kata, tulisan atau tabel atau 

grafik. Tujuan sajian data ialah guna menggabungkan 

informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang ada. 

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat 

hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang 

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Langkah verifikasi dilakukan selama penelitian berjalan 

seperti pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan 

konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta 

proposisi. 

 

6. Teknik Keabsahan data 

Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Triangulasi Sumber 

Tiangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji 

kreadibilitas data tentang peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar maka pengumpulan dan pengujian data 

dilakukan dengan Pendidik senior, Pendidik yang lumayan 

lama mengajar dan Pendidik yang baru mengajar di MIT 

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk menguji 

kreadibilitas data tentang peran Pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar maka pengumpulan dan pengujian data 

dilakukan dengan wawancara terlebih dahulu, lalu dicek 

dengan observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data 

yang sama.
25

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka 

disusun sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I, PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang 

pokok permasalahan yang menjadi landasan awal penelitian yaitu 

membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. Pada bagian ini 

merupakan kerangka dasar dan mengarah aktivitas penelitian. 

BAB II, LANDASAN TEORI.Bab ini menjelaskan tentang 

teori-teori dari berbagai sumber buku dan jurnal yang berhubungan 

                                                 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 274. 
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dengan masalah yang diteliti yaitu membahas tentang: teori tentang 

peranan Pendidik dalam pembelajaran, teori kesulitan belajar 

seperti: pengertian kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, 

karakteristik kesulitan belajar, faktor penyebab siswa mengalami 

kesulitan belajar. 

BAB III, DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bab ini 

menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan 

penyajian fakta dan data penelitian yaitu membahas tentang: 

sejarah dan profil sekolah, visi dan misi sekolah, data Pendidik dan 

siswa, keadaan sekolah. Adapun penyajian fakta dan data berisi 

tentang hasil wawancara sementara saat pra penelitian. 

BAB IV, ANALISIS PENELITIAN DATA. Bab ini 

menjelaskan tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian. 

BAB V, PENUTUP. Bab ini berupa kesimpulan, dan 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peranan Pendidik Dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Pendidik    

Pendidik adalah orang yang mengajari atau mendidik 

orang lain, baik di lembaga Pendidikan forman maupun 

Pendidikan non formal bahkan dilingkungan keluarga sekalipun 

orang tua adalah Pendidik utama bagi anak. Pendidik 

digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan siswa dalam mengembangkan potensinya dan 

dalam pencapaian tujuan baik dalam aspek kognitif , afektif 

maupun psikomotor.
26

 

Pendidik merupakan sosok yang patut menjadi panutan 

yang dapat digugu dan ditiru serta sebagai contoh bagi 

kehidupan dan pribadi siswa didik. Pendidik mempunyai 

kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan 

dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan usia dini pada 

jalur Pendidikan formal. Sebagai tenaga profesional yang 

mengemban tugas mulia dalam mencerdaskan dan mendidik 

anak bangsa. Pendidik dituntut bukan hanya sekedar mampu 

menyampikan materi pembelajaran kepada siswa didik, tapi 

juga mampu membimbing dan mengarahkan memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai moral dan budaya sehingga, mereka 

menjadi sosok manusia yang berbudi luhur dan bermanfaat di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat.
27

  

Pendidik adalah orang yang berperan mendidik subjek 

didik atau melakukan tugas Pendidikan. Pendidik dalam bahasa 

jawa adalah orang yang digugu (diindahkan) dalam arti 

piwulange (ajarannya), diperhatiakan dan diindahkan oleh 

                                                 
26 Umar Sidiq, Etika & Profesi KePendidikan (Tulungagung, Jawa Timur: 

STAI Muhammadiyah, 2018), 27. 
27 Syofnidah Infrianti, Teori Dan Praktik Microteaching (Yogyakarta: Pustaka 

Pranala, 2019), 1–2. 
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siswa, serta ditiru dalam arti perilaku Pendidik akan selalu 

diikuti oleh pessiswadan masyarakat. Seorang Pendidik dalam 

melakukan proses belajar mengajar secara otomatis terlibat 

dalam proses pengajaran, ia harus menjaga moral dan 

keteladanan bagi siswanya. Pendidik harus dapat menempatkan 

diri sebagai Pendidik yang sedang memproses ilmu sekaligus 

nilai-nilai etik religius. Setiap individu adalah Pendidik, 

sehingga ia harus menjaga dan meningkatkan kualitas diri dan 

sekaligus menjadi teladan bagi sesamanya.
28

 

Berdasarkan pendapat teori yang telah diuraikan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa seorang Pendidik harus 

menjadi panutan bagi siswanya yang berpegang teguh dengan 

semboyan Pendidikan yaitu tut wuri handayani yang berarti di 

depan seorang Pendidik harus bisa menjadi teladan, di tengah 

murid Pendidik harus bisa memberikan ide dan dari belakang 

seorang Pendidik harus bisa memberikan dorongan. Oleh 

karena itu seorang Pendidik menjadi faktor utama dan faktor 

terpenting di dunia Pendidikan yang akan menuntun siswa 

mencapai cita-cita mereka. Pendidik dituntut bukan hanya 

sekedar mampu menyampikan materi pembelajaran kepada 

siswa, tapi juga mampu membimbing dan mengarahkan 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dan budaya 

sehingga, mereka menjadi sosok manusia yang berbudi luhur 

dan bermanfaat di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

 

2. Kompetensi Pendidik  

Pendidik dalam menjalankan tugas dituntut memiliki 

beberapa kompetensi guna menunjang kesuksesan tugas-

tugasnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang 

No 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan dosen pasal 10 ayat 1 

menyatakan bahwa terdapat empat kompetensi yang harus 

                                                 
28 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif 

Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat) (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 
2017), 36–37. 
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dimiliki oleh Pendidik yang profesional yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional 

dan kompetensi sosial. Sejalan dengan Soedijarti dalam 

kunandar mengemukakan bahwa kmpetensi profesional pendidk 

meliputi: 1) merancang dan merencanakan program 

pembelajaran, 2) mengembangkan program pembelajaran, 3) 

mengelola pelaksanaan program pembelajaran, 4) menilai 

proses dan hasil pembelajaran, dan 5)mendiagnosis faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.
29

,
30

 

Berikut penjelasan singkat dari masing-masing kompetensi 

dan sub kompetensi Pendidik sebagai berikut:  

a. Kompetensi Pedagogik 

Secara etimologi pedagogik berarti membimbing anak. 

Lebih luas lagi ompetensi pedagogik adalah kemampuan 

Pendidik dalam mengelola pembelajaran. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan Pendidik membimbing peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik menuntut 

Pendidik untuk menguasai metode pembelajaran karena 

berkaitan erat dengan keberhasilan dalam penyampaian 

materi pembelajaran.  

Kemampuan inti yang harus dimiliki oleh seorang 

Pendidik terkait dengan kemampuan pedagogik sebagai 

berikut: 

1. Mengenal karakteristik siswa 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

3. Pengembangan kurikulum 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

5. Pengembangan potensi siswa 

                                                 
29 Syofnidah Infrianti, Teori Dan Praktik Microteaching, 2. 
30 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif 

Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat), 5. 
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6. Komunikasi dengan siswa 

7. Penilaian dan evaluasi  

b. Kompetensi Kepribadian 

 Kompetensi kepribadian merupakan komampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa 

didik dan berakhlak mulia. Adapun sub kompetensi dalam 

kompetensi kepribadian meliputi: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi: bertindak 

sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi siswa, dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan 

norma. 

2. Kemampuan yang dewasa yaitu menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai Pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai Pendidik. 

3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan 

masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak. 

4. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi: 

bertindak sesuai dengan norma relogius, (imtaq, jujur, 

ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang 

diteladani siswa. 

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional Pendidik dapat diartikan 

sebagai kemampuan dan kewenangan Pendidik dalam 

menjalankan profesi kePendidikan. Pendidik dituntut 

memiliki keragaman kecakapan psikologis yang meliputi: 

kompetensi kognitif, afetif, dan psikomotor. Sub 

kompetensi dalam kompetensi profesional meliputi:  

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola fikir, 

keilmual yang mendukung pelajaran yang diampu.  
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2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu. 

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif 

5. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.
31

 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Pendidik 

untuk berkominukasi dan bergaul secara efektif dengan 

siswa, tenaga kePendidikan, orang tua siswa dan 

masyarakat. Sub kompetensi dalam kompetensi sosial 

meliputi: 

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

deskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

negara, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status 

sosial. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan sesama Pendidik, tenaga kePendidikan, orang 

tua dan masyarakat. 

3. Beradaptasi ditempat bertugas di sleuruh wilayah. 

4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 

5. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan siswa, Pendidik dan tenaga kePendidikan. 

6.  Mampu bekomunikasi dengan efektif dengan orang tua 

wali siswa dan masyarakat sekitar.
32

 

 

                                                 
31 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2017), 229. 
32 Umar Sidiq, Etika & Profesi KePendidikan, 8. 
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3. Tugas Pendidik 

Pada dasarnya, tugas Pendidik adalah mendidik dengan 

mengupayakan pengembangan seluruh potensi siswa, baik 

aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Potensi siswa 

harus berkembang secara seimbang sampai tingkat keilmuan 

tertinggi dan mengintegrasi dalam diri siswa. Upaya dalam 

mengembangkan potensi siswa tersebut dilakukan untuk 

penyucian jiwa-mental, penguatan metode berfikir, 

menyelesaikan masalah kehidupan, menstranfer pengetahuan, 

dan keterampilannya melalui teknik mengajar, memotivasi, 

memberi contoh, memuji, mentradisikan keilmuan. Tugas 

Pendidik dalam proses pembelajaran secara berurutan adalah 

menguasai materi pembelajaran, menggunakan metode 

pembelajaran agar siswa mudah memahami dan meenerima 

pelajaran, melakukan evaluasi Pendidikan dengan melakukan 

dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
33

 

Pendidik memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh 

dinas aupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila 

dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas Pendidik yakni 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan. Pendidik merupakan profesi/ jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

Pendidik. Jenis pekerjaan ini tidak boleh dlakukan oleh 

sembarang orang di luar kePendidikan, walaupun 

kenyataannya masih dilakukan orang di luar kePendidikan.  

Pendidik memiliki tugas dan tanggungjawab Untuk 

mengajar, membimbing, melatih, para siswa agar menjadi 

individu yang berkualitas baik dari sisi intelektual maupun 

akhlaknya. Ada beberapa tugas utama seorang Pendidik 

diantaranya: 

 

 

                                                 
33 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif 

Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat), 50. 



 
 

 

 

31 

1. Mengajar  

 Seorang Pendidik bertanggung jawab untuk mengajarkan 

suatu ilmu pengetahuan kepada siswa. Fokus utama dalam 

mengajar adalah dalam hal intelektual sehingga para siswa 

mengetahui tentang materi disiplin ilmu. 

2. Mendidik 

 Merupakan hal yang berbeda dengan mengajar ilmu 

pengetahuan. Kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk 

mengubah tingkah laku Pendidik menjadi lebih baik. 

Proses mendidik merupakan hal yang lebih sulit untuk 

dilakukan. Pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi 

siswanya sehingga siswa dapat memiliki karakter yang 

baik sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. 

3. Melatih  

  Seorang Pendidik memilik tugas untuk melatih para 

siswanya agar  memiliki keterampilan dan kecakapan. 

4. Membimbing dan mengarahkan 

  Seorang Pendidik bertanggungjawab untuk membimbing 

dan mengarahkan siswa agar tetap berada dalam tujuan 

Pendidikan. 

5. Memberikan dorongan  

 Tugas seorang Pendidik adalah untuk memberi dorogan 

kepada para siswanya agar berusaha keras untuk lebih 

maju. Bentuk dorongan yang diberikan seorang Pendidik 

dengan berbagai cara misalkan memberikan hadiah.
34

 

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas Pendidik 

tidaklah mudah, Pendidik harus memiliki mental dan 

keyakinan yang kuat untuk mengemban tugasnya yaitu 

mendidik, mengajar, melatih serta bisa bersosialisasi dengan 

baik terhadap masyarakat. Bahkan tugas Pendidik bukan 

                                                 
34 Dewi safitri, Menjadi Pendidik Profesional (Riau: PT Indragiri Dot Com, 

2019), 10–13. 
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hanya itu tetapi serta membentuk moral serta karakter 

siswanya agar menjadi individu yang berguna bagi nusa dan 

bangsa. 

 

4. Pengertian Peran Pendidik 

Peran Pendidik menjadi peran dalam sebuah profesi yang 

tidak dapat tergantikan karena profesi sebagai Pendidik dalam 

bidang tugasnya menyangkut pembinaan sifat mental manusia 

yang menyangkut aspek-aspek bersifat manusiawi dalam arti 

berbeda satu dengan yang lainnya. Pengakuan dari masyarakat 

terhadap profesi Pendidik masih kurang sebab masyarakat 

masih tetap mengakui peran dokter atau hakin dianggap lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan profesi Pendidik. Jika 

masyarakat menjadikan tinggi rendahnya pengakuan 

profesional Pendidik adalah keahlian dan tingkat Pendidikan 

yang di tempuhnya seharusnya masyarakat memberi 

persamaan bahwa Pendidik setingkat dengan profesi lain 

bahkan Pendidik lebih bisa unggul derajatnya dibandingkan 

profesi yang lain. Profesi Pendidik paling mudah tercemar 

sebab ada saja orang yang memaksakan diri untuk menjadi 

seorang Pendidik walaupun sebenarnya yang bersangkutan 

tidak dipersiapkan untuk hal itu. Hal ini terjadi karena masih 

adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa seseorang 

dapat menjadi Pendidik, asalkan memiliki pengetahuan. 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 74  Tahun 

2008 menyatakan bahwa Pendidik adalah Pendidik yang 

memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada 

Pendidikan usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan 

dasar, Pendidikan menengah. 

Peran Pendidik merupakan segala bentuk keikutsertaan 

Pendidik dalam mengajar dan mendidik anak murid untuk 
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tercapainya tujuan belajar. Peran Pendidik seperti 

membimbing, menilai, mengajar, mendidik.
35

 

Berdasarkan pengertian peran Pendidik di atas dapat 

dipahami bahwa Pendidik merupakan seseorang yang berjasa 

mendidik siswa dalam bidang Pendidikan  dengan mentrasfer 

ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang diharapkan. Maka dari itu, peran Pendidik yang 

dimaksud yaitu tenaga profesional yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta dapat 

memposisikan diri sebagai Pendidik yang menjadi tolak ukur 

kecerdasan siswanya dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

5. Peran Pendidik Dalam Pembelajaran 

Pendidik sangat berperan dalam membantu siswa untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, 

kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh siswa tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan Pendidik. Dengan 

ini, Pendidik perlu memperhatikan siswa secara individual, 

karena antara satu siswa dengan yang lain memiliki perbedaan 

yang sangat mendasar. Pendidik memiliki peran dan fungsi 

yang penting dalam membentuk kepribadian anak, Pendidik 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta 

menyejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa. 

Beberapa peran Pendidik dalam pembelajaran, diantaranya: 

a. Peran Pendidik sebagai Sumber Belajar 

 Peran Pendidik sebagai sumber belajar berkaitan erat 

dengan penguasaan materi pembelajaran. Apapun yang 

ditanyakan siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang 

sedang diajarkan, ia akan bisa menjawab dengan penuh 

keyakinan. Sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran hendaknya Pendidik melakukan hal-hal 

                                                 
35 Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, Peran Pendidik, Orang Tua, 

Metode Dan Media Pembelajaran: Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19 
(Banten: Media Karya, 2020), 8. 



 
 

 

 

34 

sebagai berikut: 1) Sebaiknya Pendidik memiliki bahan 

referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa. 

Hal ini untuk menjaga agar Pendidik memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang materi yang akan diajarkan. Dalam 

perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, bisa 

jadi siswa lebih pintar dibandingkan dengan Pendidik. 

Oleh karena itu, untuk menjaga agar Pendidik tidak 

ketinggalan informasi, sebaiknya Pendidik memiliki 

referensi yang lebih banyak. Misalnya melacak bahan-

bahan dari internet, atau bahan buku cetak lainnya. 2) 

Pendidik dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat 

dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan 

belajar diatas rata-rata siswa lainnya.  Misalnya dengan 

memberikan bahan pengayaan dengan menunjukkan 

sumber belajar yang berkenaan dengan materi pelajaran, 

dan 3) Pendidik perlu melakukan pemetaan tentang materi 

pelajaran, misalkan dengan menentukan mana materi inti, 

materi tambahan, mana materi yang harus diingat karena 

pernah dibahas. Melalui pemetaan akan memudahkan 

Pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai sumber 

belajar. 

b. Pendidik sebagai Fasilitator 

Pendidik berperan dalam memberikan pelayanan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu akan lebih bagus manakala 

pertanyaan tersebut diarahkan kepada siswa, misalnya apa 

yang harus dilakukan oleh siswa didik agar siswa didik 

mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan 

belajar tercapai secara optimal.pertanyaan tersebut 

mengandung makna kalau tujuan mengajar adalah 

mempermudah siswa belajar. Inilah hakikat peran 

fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Agar dapat melakukan peran fasilitator dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami 

khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan 
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berbagai media dan sumber pembelajaran. 1) Pendidik 

perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar 

beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman 

akan fungsi media sangat diperlukan, belum tentu suatu 

media cocok digunakan untuk mengajarkan semua bahan 

pelajaran. Setiap media memiliki karakteristik yang 

berbeda. 2) Pendidik perlu mempunyai keterampilan dalam 

merancang suatu media. Kemmpuan merancang media 

merupakan salah satu kompetensi yang harus diiliki oleh 

seorang Pendidik profesional. Dengan perancangan media 

yang dianggap cocok akan memudahkan proses 

pembelajaran sehingga pada gilirannya tujuan 

pembelajaran akan tercapai secara optimal. 3) Pendidik  

dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Berbagai perkembangan teknologi informasi 

memungkinkan setiap Pendidik bisa menggunakan 

berbagai pilihan media yang dianggap cocok, dan 4) 

Sebagai fasilitator, Pendidik dituntut agar mempunyai 

kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

siswa. Kemampuan komunikasi secara efektif dapat 

memudahkan siswa menangkap pesan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar. 

c. Pendidik sebagai Pengelola  

 Peran Pendidik sebagai pengelola pembelajaran (learning 

manajer), Pendidik berperan dalam menciptakan iklim 

belajar yang, Pendidik dapat menjaga kelas agar tetap 

kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa 

didik. Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran, ada 

dua macam kegiatan yang harus dilakukan yaitu mengelola 

sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber 

belajar itu sendiri. Sebagai menajer, Pendidik memiliki 

empat fungsi umum: 1) Merencanakan tujuan belajar, 2) 

Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk 

mewujudkan tujuan belajar, 3) Memimpin, yang meliputi 
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memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa didik, 

dan 4) Mengawasi segala sesuatu apakah berfungsi 

sebagaimana semestinya atau belum dalam rangka 

pencapaian tujuan. 

  Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang sangat 

penting bagi seorang manajer. Kegiatan-kegiatan dalam 

melaksanakan fungsi perencanaan diantaranya adalah 

memperkirakan tuntutan, kebutuhan, menentukan tujuan, 

menulis silabus kegiatan pembelajaran, menentukan topik-

topik yang akan dipelajari, mengalokasikan waktu, serta 

menentukan sumber-sumber yang diperlukan. Melalui 

fungsi perencanaan, Pendidik berusaha menjebatani jurang 

dimana siswa didik berada dan kemana mereka harus 

pergi. Keputusan ini menuntut kemampuan berfikir kreatif 

dan imajinatif serta meliputi sejumlah besar kegiatan yang 

pada hakikatnya tidak teratur dan tidak berstruktur. 

  Fungsi pengorganisasian melibatkan penciptaan 

secara sengaja suatu lngkungan pembelajaran yang 

kondusif serta melakukan pendelegasian tanggung jawab 

dalam rangka mewujudkan tujuan program Pendidikan 

yang telah direncanakan. Tujuan akhirnya adalah membuat 

siswa didik dapat bekerja dan belajar bersama-sama. 

 Fungsi memimpin atau mengarahkan adalah fungsi yang 

bersifat pribadi yang melibatkan gaya tertentu. Tugas 

memimpin berhubungan dengan membimbing, mendorong, 

dan mengawasi siswa, sehingga mereka dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Tujuan akhirnya adalah untuk 

membangkitkan motivasi, dan mendorong siswa sehingga 

mereka menerima dan melatih tanggung jawab untuk 

belajar mandiri. 

  Fungsi mengawasi bertujuan untuk mengusahakan 

peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. Fungsi pengawas melibatkan pengambilan 

keputusan yang terstruktur walaupun proses tersebut 
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mungkin sangat kompleks, khususnya bila mengadakan 

kegiatan remedial. 

d. Pendidik sebagai Demonstrator 

 Peran Pendidik sebagai demonstrator merupakan peran 

yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami segala 

sesuatu. Dalam buku wina sanjaya terdapat dua fungsi 

demonstrator: Pertama, sebagai demonstrator berarti peran 

Pendidik harus memperlihatkan sikap-sikap terpuji 

didalam aspek kehidupan. Pendidik adalah sosok yang 

ideal yang menjadi acuan sebagai model dan teladan siswa 

didik. Kedua, peratuaran strategi pembelajaran berkaitan 

dengan  peran Pendidik sebagai demonstrator, dimana 

Pendidik harus bisa memastikan bahwa siswa mampu 

memahami dan mengerti tentang materi pembelajaran. 

e. Pendidik sebagai Pembimbing 

Peran Pendidik sebagai pembimbing merupakan 

peran yang menuntut Pendidik senantiasa dalam 

membimbing siswa agar menemukan berbagai potensi 

yang dimiliki, membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, karena 

siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia 

yang ideal yang menjadi hapan orang tua dan masyarakat 

yang memiliki keunikan serta perbedaan disetiap individu 

siswa. Maka sering kali dikatakan bahwa Pendidik dan 

siswa sama halnya dengan petani dan tanamannya. Jika 

petani tidak dapat memaksa tamannya agar tumbuh dan 

berkembang dengan menarik batang dan daunnya. 

Tanaman akan berbuah jika ia memiliki potensi berbuah. 

Tugas petani adalah menjaga, menyirami tanaman, 

memupuk dan memberikan obat anti hama. Seperti halnya 

Pendidik, Pendidik tidak dapat mengancam siswanya agar 

ini dan itu tetapi siswa akan tumbuh danberkemang sesuai 

dengan minat dan bakat yang dilikinya. Arti peran 

Pendidik dalam membimbing meliputi menjaga, 

mengarahkan, dan membimbing agar siswa dapat tumbuh 
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dan berkembang sesuai dnegan potensi, bakat, minat yang 

dimilikinya. 

Ada beberapa yang harus dimiliki oleh Pendidik 

seperti Pertama, Pendidik harus memahami gaya, potensi 

dan kebiasaan belajar siswanya. Pemahaman itu sangatlah 

penting sebab akan menentukan teknik dan jenis 

bimbingan yang harus diberikan. Kedua, Pendidik harus 

mampu memahami dan terampil dalam merencanakan 

tujuan dan kompetensi ketercapaian serta proses 

pembelajaran. Proses membimbing merupakan proses 

memberikan sebuah solusi atau bantuan terhadap siswa. 

f. Pendidik sebagai motivator 

Peran Pendidik sebagai motivator  dalam peroses 

pembelajaran adalah sesuatu yang sangat berguna dan 

penting serta tidak dapat dipisahkan, karena motivasi 

merupakan penjelmaan dari motif yang dapat dilihat dari 

pelilaku yang ditunjukkan seseorang. Menurut Hilgart 

dalam Wina Sanjaya mengatakan bahwa motivasi 

merupakan suatu keadaan yang terdapat dalam diri 

seseoramg yang menyebabkan seseorang melakukan 

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi sangat 

erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab motivasi 

muncul karena kebutuhan. Proses pembelajaran akan 

berhasil jika siswa memiliki motivasi atau dorongan dalam 

belajarnya. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal 

Pendidik dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar 

siswa. 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

2. Membangkitkan minat belajar 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

4. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan 

siswa  

5. Berikan penilaian 
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6. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa  

7. Ciptakan persaingan dan kerjasama 

g. Pendidik sebagai evaluator 

 Peran Pendidik sebagai evaluator berfungsi untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan 

pembelajaran. Ada dua fungsi dalam memerankan 

peranannya: Pertama,untuk menentukan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran atau menentukan 

keberhasilan dalam menyerap materi. Kedua, untuk 

menentukan keberhasilan Pendidik dalam melaksanakan 

kegiatan yang telah diprogramkan. 

1. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa  

2. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan Pendidik.
36

 

 

B. Kesulitan Belajar 

1. Karakteristik Siswa Sd 

  Pembelajaran akan terlaksana berdasarkan pemahaman Pendidik 

terhadap hakikat pembelajaran dan karakteristik siswa. Siswa 

sekolah dasar terbagi menjadi dua bagian yaitu  kelas rendah dan 

siswa kelas tinggi. Siswa kelas rendah merupakan siswa yang 

berada pada tingkat kelas 1, 2, 3 dengan rentang umur 6-9 tahun 

sedangkan pada siswa kelas tinggi berada pada tingkat kelas 4, 5, 

dan 6 dengan rentang umur 9-13 tahun. Siswa kelas rendah dapat 

dikategorikan pada kelompok anak usia dini. Masa anak usia dini 

merupakan masa yang mengalami fase waktu yang singkat 

namun pada fase ini memiliki arti yang besar apabila potensi 

siswa dikembangkan dengan maksimal. Maka pada fase ini 

perlunya pengembangan potensi siswa secara maksimal. pada 

proses pembelajaran Pendidik memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap penciptaan stimulus dan respon yang sesuai 

                                                 
36 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2018), 21–33. 
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dengan lingkungan. Siswa kelas rendah merupakan siswa yang 

memerlukan perhatian yang lebih banyak dikarenakan siswa 

masih lemah dalam berkonsentrasi. (helsa dan kenedi 2019) 

sehingga Pendidik kelas rendah harus mampu mengembangkan 

proses pembelajaran yang menarik dan efektif. 

 Siswa kelas rendah merupakan siswa yang berada pada masa 

operasional kongkret. Pada masa ini siswa akan menampakkan 

perilaku belajar seperti: 

1. Memandang secara objektif dengan memandang suatu objek 

ke objek lain secara reflektif dan mampu memandang banyak 

untuk secara serentak 

2. Proses berfikir dilakukan secara operasional 

3. Mengelompokkan benda secara operasional 

4. Memahami konsep luas, berat, panjang, lebar dan substansi. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dilihat bahwa 

perkembangan berfikir  siswa kelas rendah memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kongkrit 

 Pembelajaran kongkrit memiliki makna bahwa proses 

pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan hal-hal 

yang bersifat kongkrit. Artinya bahwa pembelajaran harus 

dilaksanakan harus dapat diraba, dilihat, didengar dan diotak 

atik. Benda-benda kongkrit yang dimanfaatkan ditekankan 

kepada lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan 

sebagai sumber belajar akan menjadi pembelajaran yang 

lebih bernilai dan bermakna. Hal ini dikarenakan siswa kelas 

rendah akan dihadapkan oleh situasi yang nyata, alami, dan 

lebih faktual sehingga siswa lebih dapat menemukan 

kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Pembelajaran bersifat integratif  

 Pada siswa usia kelas rendah memandang bahwa suatu 

pembelajaran sebagai suatu yang utuh. Siswa belum mampu 

untuk membedakan konsep pembelajaran seperti kajian IPA, 
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IPS, maupun bahasa. Siswa pada tahapan ini memandang 

pembelajaran sebagai satu kesatuan.  

3. Hierarkis 

 Pada tahapan ini, siswa kelas rendah belajar dari hal-hal 

yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks. 

Sehingga pada masa ini anak kelas rendah harus 

dibelajarkan.
37

 

 

Terdapat pula karakteristik siswa sekolah dasar secara umum 

diantaranya: 

1. Kemantangan mental dan kecakapan intelektual siswa yang 

meliputi: kecerdasan umum, bakat dan kecakapan ranah cipta 

yang diperoleh lewat pengalaman belajar. 

2. Kondisi jasmani dan kecakapan ranah karsa siswa yang 

meliputi: kekuatan, kecepatan, koordinasi antar anggota 

badan,  

3. Karakteristik ranah rasa siswa yang meliputi: tingkat minat 

belajar, jenis motivasi belajar, sikap terhadap Pendidik dan 

mata pelajaran 

4. Kondisi rumah dan status sosial ekonomi keluarga siswa yang 

meliputi: tingkat keharmonisa kedua orang tua, tata ruang dan 

peralatan rumah dan status kelas sosial ekonomi (kelas atas, 

kelas menengah, kelas bawah) 

5. Usia siswa yang berhubungan erat dengan penyesuaian tingkat 

kematangan dan perkembangan psikofisik dengan tingkat 

kesulitan mata pelajaran yang dipelajari 

6. Jenis kelamin siswa yang sering berkaitan dengan minat dan 

bakat umum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Siswa laki-laki lebih cenderung terhadap sains dan teknologi, 

                                                 
37 Irdamurni Riri Zulvira, Neviyarni, “Karakteristik Siswa Kelas Rendah 

Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 1 (2021): 1848. 
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sedangkan siswa perempuan lebih cenderung terhadap ilmu-

ilmu sosial.
38

 

Memahami tentang murid berarti memahami gejala atau 

kondisi yang dimiliki. Untuk mengetahui karakteristik gerak siswa 

SD terlebih dahulu perlu untuk memahami tingkat perkembangan 

siswa SD menurut tingkat usianya. Secara umum sifat siswa Sd  

antara lain: 

1. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri 

sebagai makhluk biologis 

2. Belajar bergaul dengan teman sebaya 

3. Belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya 

4. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan 

berhitung 

5. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari 

6. Mengembangkan kata hati 

7. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi 

8. Mengembangkan sikap positif  

9. Mempunyai sifat patuh terhadap aturan 

10. Kecenderungan untuk memuji diri sendiri 

11. Suka membandingkan diri dengan orang lain 

12. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas, maka tugas tersebut 

dianggap tidak penting 

13. Realistis dan rasa ingin tahu yang besar 

14. Kecenderungan melakukan kegiatan kehidupan yang bersifat 

praktis dan nyata 

15. Gemar membentuk kelompok teman sebaya 

 

                                                 
38 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, 246. 
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 Pada jenjang pendidikan SD dapat diperinci menjadi dua fase, 

yaitu: 

1. Masa kelas rendah SD, kira-kira umur 6 tahun atau 7 tahun – 

umur 9 tahun atau 10 tahun. 

a. Secara khusus karakteristik siswa SD kelas rendah ( kelas 

1, kelas 2, kelas 3) adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik umum 

a. Waktu reaksinya lambat 

b. Koordinasi otor tidak sempurna 

c. Suka berkelahi 

d. Gemar bergerak, bermain dan memanjat 

e. Aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyi yang 

teratur 

2. Karakteristik kecerdasan 

a. Kurangnya kemampuan pemusatan perhatian 

b. Kemampuan berfikir sangat terbatas 

c. Kegemaran untuk mengulangi macam-macam 

kegiatan 

3. Karakteristik sosial 

a. Hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama 

b. Berkhayal dan suka meniru 

c. Gemar akan keadaan alam 

d. Senang akan cerita-cerita 

e. Sifat pemberani 

f. Senag mendapat pujian 

4. Kegiatan gerak yang dilakukan 

a. Menirukan anak-anak SD pada tingkat rendah 

dalam bermain senang menirukan sesuatu yang 

dilihatnya. Gerak-gerak apa yang diliat di tv 
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ataupun gerak-gerak yang secara langsung 

dilakukan oleh orang lain, teman atau binatang. 

b. Manipulasi. Anak-anak kelas rendah secara 

spontan menampilkan gerak-gerak dari objek 

yang diamatinya.tetapi dari pengamatan objek 

tersebut anak menampilkan gerak yang disukai. 

 

2. Masa kelas tinggi SD, kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun – 

umur 12 tahun atau 13 tahun. Sedangkan karakteristik siswa 

SD pada tingkat kelas tinggi memiliki sedikit persamaan 

dengan kelas rendah. Karakteristik yang dimaksudkan anatar 

lain: 

a. Karakteristik umum 

1. Waktu reaksinya cepat 

2. Koordinasi otot sempurna 

3. Gemar bergerak dan bermain 

b. Karakteristik kecerdasan 

1. Mempunyai kemampuan pemusatan perhatian 

2. Kemampuan berfikir leih banyak 

c. Karakteristik sosial 

1. Tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama 

2. Gemar pada lingkungan sosial 

3. Senang pada cerita-cerita lingkungan 

4. Sifat pemberani tetapi masih menggunakan logika 

d. Kegiatan gerak yang dilakukan 

1. Anak memiliki kemampuan dalam menampilkan 

suatu kegiatan yang lebih tinggi.jadi mempunyai 

kemampuan untuk mengekspresikan dari kegiatan 

yang dilakukan. 
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2. Artikulasi.
39

 

2. Pengertian Kesulitan Belajar  

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita semua 

dihadapkan dengan karakteristik siswa yang beraneka ragam. 

Ada siswa didik yang dapat menempuh kegiatan belajarnya 

dengan lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun 

disisi lain tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya 

mengalami kesulitan.  

  Menurut Eko Hariyanto & Pinton Setya Mustafa, 

“kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana siswa didik 

tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya 

gangguan, baik berasal dari faktor intern siswa didik maupun 

faktor ekstern siswa didik. Faktor-fakotr tersebut membuat 

siswa didik tidak mampu berkembang sesuai dengan 

kapasitasnya. Dalam proses pembelajaran akan menjumpai 

berbagai macam perilaku siswa didik. Ada yang aktif mengikuti 

pelajaran, sering bertanya, mencatat, rajin mengerjakan tugas 

dan ada juga yang masa bodoh, meningggalkan pelajaran, pasif 

tidak pernah bertanya, kalau ditanya diam saja, jarang 

mengerjakkan tugas dll. Kalau dicermati gejala-gejala tersebut 

menunjukkan hambatan atau kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh siswa didik. Selain kesulitan tersebut jua dapat dipengaruhi 

oleh pengajar dan fasilitas yang digunakan. Kesulitan serta 

hambatan tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi dan 

hasil belajar yang dicapai”.
40

 

  Menurut Ma’ruf Bin Husein, “kesulitan belajar adalah 

kondisi dimana siswa didik mengalami kesulitan dalam belajar. 

Dalam proses pembelajaran  tidak menutup kemungkinan 

adanya siswa didik yang mengalami kesulitan belajar dalam 

pembelajaran. Bahkan siswa yang mengalami kesulitan belajaar 

                                                 
39 Fatmaridha Sabani, “Perkembangan Anak-Anak Selama Masa Sekolah 

Dasar,” Jurnal Kependidikan 8, no. 2 (2019): 91–93. 
40 Eko Hariyanto & Pinton Setya Mustafa, Pengajaran Remedial Dalam 

Pendidikan Jasmani (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2020), 27–
28. 



 
 

 

 

46 

sering dilebeli bodoh oleh orang yang berada disekitarnya. Pada 

usia sekolah dasar kasus kesulitan belajar yang sering ditemui 

adalah pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung”.
41

 

Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh 

The United States Office of Education yang dikenal dengan 

Public Law dan telah dikutip oleh Hallahan, Kauffan, Lloyd dan 

Abdul Muin menyatakan bahwa: 

 Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau 

lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup 

pemahaman penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. 

Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam 

bentuk kesulitan mendengarkan, berfikir, berbicara, 

membaca, menulis, mengeja atau berhitung. Batasan 

tersebut tidak mencakup siswa didik yang memiliki 

masalah belajar yang penyebab utamanya berasal dari 

hambatan karena tunagrahita, gangguan emosional, atau 

kemiskinan lingkungan, buku atau ekonomi.
42

 

  Kesulitan belajar yang dirasakan oleh siswa 

dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: 

1. Dilihat dari jenis kesulitan belajar 

a. Ada yang berat 

b. Ada yang ringan 

2. Dilihat dari bidang studi yang dipelajai 

a. Ada yang sebagian bidang studi 

b. Ada yang keseluruhan 

3. Dilihat dari sifat kesulitannya 

a. Ada yang kesulitannya menetap/ permanen 

                                                 
41 Ma’ruf Bin Husein, “Kesulitan Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar: Studi 

Kasus Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karang Waru Yogyakarta,” Jurnal Cahaya 

Pendidikan 6, no. 1 (2020): 56. 
42 Rofiqi dan Moh Zaiful Rosyid, Diagnosis Kesulitan Belajar Pada Siswa 

(Malang: Literasi Nusantara, 2020), 2. 
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b. Ada yang hanya sementara 

4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya 

a. Ada yang karena faktor intelegensi 

b. Ada yang karena faktor non intelegensi
43

 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa ditunjukkan 

adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun 

fisiologi sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi 

belajar yang tercapainya berada dibawah semestinya. 

 

3. Jenis-jenis Kesulitan Belajar 

Menurut Westwood dalam bukunya Marlina, kesulitan 

belajar akademik bersifat  umum dan spesifik. Kesulitan belajar 

umum adalah kesulitan belajar yang ditandai oleh adanya 

pencapaian hasil belajar dalam mata pelajaran umum, berada di 

bawah kemampuan. Menurut Mercer, kesulitan belajar spesifik 

ditandai oleh adanya pencapaian hasil belajar yang rendah 

untuk mata pelajaran tertentu sedangkan pada pada umumnya 

baik. Westwood menjelaskan tipe kesulitan belajar dan 

karakteristiknya masing-masing sebagai berikut: 

1. Disleksia (kesulitan membaca), ditandai dengan: a) lamban 

membaca, b) minim pemahaman bacaan, c) sulit 

mengidentifikasi ide-ide penting, d) sulit mengaitkan bahan 

bacaan, e) bingung dengan kata yang berbunyi sama, f) sulit 

mengintegrasikan kosakata baru, g) bingung dengan 

petunjuk tertulis dan h) menolak membaca. 

2. Disgrafia   (kesulitan menulis), ditandai dengan: a) 

kesulitan dengan struktur kalimat (tidak lengkap, 

menghindari penggunaan tata bahasa), b) sulit mengeja 

(ditambah, dikurang, diganti), c) tidak mampu mencatat 

                                                 
43 Afi Parnawi, Psikologi Belajar (Yogyakarta: deepublish, 2019), 97. 
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dengan benar dari buku atau papan tulis, d) minim ekspresi 

tulis tapi baik ekspresi lisan, e) lamban menulis dan f) 

minim tulisan indah (bentuk huruf aneh, penggunaan 

kapitalisasi yang tepat, salah spasi, tulisan tangan terlalu 

besar atau terlalu kecil). 

3. Bahasa lisan, ditandai dengan: a) tidak mampu konsentrasi 

memahami bahasa lisan, b)sulit mengekspresikan ide secara 

lisan, c) kata-kata terbalik, d) bermasalah dengan ekspresi 

lisan, e) sulit berbicara sesuai degan kaidah tata bahasa, f) 

sulit menceritakan cerita sesuai dengan urutan, dan g) 

bingung dengan perintah lisan. 

4. Keterampilan berhitung, ditandai dengan: a) bermasalah 

dengan kalkulasi dasar (perkalian, pembagian), b) angka 

terbalik, c) bingung dengan simbol operasi (+,-,:, =, x), d) 

sulit mengoperasikan bilangan sesuai dengan tempat, e) 

tidak mampu berhitung dengan benar, f) sulit sulit 

mengingat urutan proses kalkulasi, g) tidak mampu 

memahami konsep abstrak, h) menyukai penalaran verbal 

tapi bermasalah dengan penalaran abstrak, i) sulit 

memahami kata, j) miskin penalaran, dan k) menunjukkan 

kecemasan, mental blocking, stres fisik ketika mengerjakan 

matematika. 

5. Keterampulan belajar dan organisasional, ditandai dengan: 

a) sulit mengatur waktu, ( secara konsisten terlambat ke 

sekolah, terlambat mengerjakan tugas, tidak ada 

perencanaan waktu menghadapi ujian), b) menunda 

pekerjaan, c) tidak mampu mengulang apa yang telah 

diajarkan, d) sulit mengikuti perintah lisan maupun tulisan, 

e) sulit menyusun karangan atau membuat catatan, f) rentan 

perhatian pendek selama belajar dan g) tidak efisien 

menggunakan sumber belajar (pepustakaan, tutorial).
44

 

 

 

                                                 
44 Marlina, Asesmen Kesulitan Belajar, 51–54. 
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4. Indikator Kesulitan Belajar 

  terdapat beberapa gejala sebagai indikator adanya seorang 

anak yang mengalami kesulitan belajar sebagai berikut: 

a. Senantiasa menunjukkan hasil belajar dibawah rata-rata 

kelas 

b. Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tidak sesuai dengan 

usaha belajar yang mereka lakukan dengan mereka 

mengalami suatu keadaan yang membuat keinginan belajar 

mereka turun. 

c. Ketika mengerjakan tugas sekolah atau kegiatan dalam 

proses belajar lainnya dia sering tertinggal dari teman-

temannya. 

d. Menampakkan perbuatan yang kurang baik seperti sering 

datang terlambat, suka mengganggu temannya di kelas, 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan suka 

mengasingkan diri. 

e. Bersikap acuh tak acuh, suka berbohong, dan sikap kurang 

ajar. 

f. Memiliki sikap emosional yang tidak wajar seperti sering 

murung, pemarah, kurang mengekspresikan diri dan mudah 

tersinggung. 

g. Siswa yang tergolong memiliki IQ tinggi yang secara 

potensial seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi 

tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi yang 

rendah. 

h. Siswa yang selalu mendapatkan prestasi yang tinggi di 

sebagian mata pelajaran tatapi di lain waktu prestasi 

belajarnya menurun.
45

 

 

 

                                                 
45 Afi Parnawi, Psikologi Belajar, 102. 
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5. Faktor Penyebab Siswa Mengalami Kesulitan Belajar  

Secara umum menurut Nini Subini yang dikutip oleh 

Rofiqi, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar ada 

dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor 

tersebut saling berkaitan dalamkegiatan belajar siswa yang daat 

menentukan pencapaian hasil belajar.
46

 

a. Faktor Internal 

Rofiqi mengemukakan bahwa Faktor internal terbagi 

menjadi dua yaitu yang bersifat fisik (fisiologis) dan rohani 

(psikologis). Sebab yang bersifat fisik antara lain: 

1. Sakit 

Seorang anak yang sedang sakit fisiknya akan 

menjadi lemah dan menyebabkan saraf sensoris dan 

motorisnya juga ikutan lemah. Hal ini menyebabkan 

anak mengalami kesulitan untuk merangsang apa yang 

dilalui oleh inderanya dan tidak bisa diteruskan ke otak, 

sehingga membuat siswa mengalami kesukaran untuk 

memahami materi pelajaran. 

2. Kurang sehat 

Siswa yang sedang tidak enak badann maka ia 

akan lebih mudah lelah, mengantuk, pusing, kehilangan 

daya konsentrasi, dan menyebabkannya mengalami 

kesulitan belajar. Hal ini terjadi karena daya respon 

siswa terhadap pelajaran berkurang dan saraf otak tidak 

mampu bekerja secara optimal. 

3. Cacat tubuh 

Siswa yang memiliki cacat di tubuhnya akan 

mengalami kesulitan dalam belajar dan butuh perhatian 

khusus dari Pendidiknya. Misalnya pendengaran yang 

kurang, penglihatan kurang, dan gangguan psikomotor, 

                                                 
46 Rofiqi dan Moh Zaiful Rosyid, Diagnosis Kesulitan Belajar Pada Siswa, 

15. 
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buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kakinya maka perlu 

mendapatkan pendidikan khusus seperti SLB.
47

 

 

Adapun penyebab kesulitan belajar siswa yang bersifat 

rohani  yaitu: 

1. Intelegensi (kecerdasan) 

Menurut Daryono yang dikutip oleh Rofiqi 

menyatakan bahwa seseorang yang integensinya baik 

maka akan mudah belajar dan akan memperoleh hasil 

belajar yang baik. Sebaliknya jika seorang yang 

intelegensinya cenderung rendah maka akan mengalami 

kesulitan dalam belajar sehingga hasil belajar rendah. 

Maka dari itu kecerdasan seseorang akan sangat 

berpengaruh besar dalam menentukan hasil belajar yang 

akan diperoleh. 

2. Bakat 

Siswa yang belajar sesuai dengan kemampuan 

bakatnya akan lebih mudah memahami dan 

mempelajarinya. Setiap individu mempunyai talenta 

yang berbeda-beda. Apabila seseorang harus menekuni 

suatu bidang yang tidak sesuai dengan bakat yang 

dimilikiya maka ia kan mengalami kesulitan untuk 

menerima atau menyerap materi. Hal tersebut juga yang 

menyebabkan seorang individu akan cepat jenuh, tidak 

senang, dan mudah untuk menyerah. 

3. Minat 

Apabila seorang anak sudah tidak mempunyai 

minat pada suatu pelajaran, hal itu bisa menjadi salah 

satu penyebab yang mendasar anak mengalami 

kesulitan belajar.siswa yang tidak ada minat dalam 

belajar akan malas dan kurangnya daya tarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Hal itu dapat dilihat 

                                                 
47 Ibid. 
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dari cara siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar, serta tugas atau catatan yang dikerjakan oleh 

siswa. 

4. Motivasi 

Motivasi adalah faktor yang berasal dari dalam 

yang berfungsi untuk mengarahkan dan menimbulkan 

anak untuk melakukan kegiatan belajar. Seorang anak 

yang mempunyai motivasi yang besar dalam belajar 

maka hasil belajar yang diperoleh akan semakin 

baik.siswa yang memiliki motivasi besar dalam belajar 

ditandai dengan kegigihannya, usahanya serta pantang 

menyerhnya ketika dalam belajar untuk mencapai hasil 

belajar yang diinginkan. Sebaliknya anak yang 

motivasinya rendah dalam belajar maka akan bersikap 

acuh tak acuh, mudah putus asa, dan sering 

meninggalkan pembelajaran di kelas serta perhatiannya 

tidak tertuju pada pelajaran. 

5. Kondisi Jasmani 

Kemampuan belajar siswa sangat bergantung pada 

kondisi jasmaninya,karena jika jasmani siswa yang 

kurang baik akan mudah mengantuk dan cepat lelah 

sehingga menggangu konsentrasi belajarnya. 

 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Afi Parnawi 

yang menyatakan bahwa faktor intern yang menjadi 

penyebab kesulitan belajar antara lain: 

1. Rendahnya kapasitas/ intelegensi siswa (bersifat 

kognitif atauranah cipta) 

2. Labilnya emosi dan sikap (bersifar afektif atau ranah 

rasa). Misalnya: siswa yang sedih akan kacau 

pikirannya dan akan sulit untuk konsentrasi. 

Sedangkan hubungan kesehatan mental dan 
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ketenangan emosi akan menimbulkan hasil belajar 

yang baik. 

3. Terganggunya alat-alat indera seperti: buta, tuli, bisu 

dll. 

4. Seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik 

sehingga saaf sensoris dan motorisnya lemah. Bisa 

juga dialami oleh siswa yang kurang sehat sebab ia 

mudah capek, pusing dan daya konsentrasinya hilang. 

5. Tidak adanya bakat yang sesuai dengan pelajaran 

tersebu, karena seseorang akan mudah mempelajari 

apa yang sesuai dengan bakatnya. 

6. Tidak adanya minat seorang siswa terhadap suatu 

pelajaran. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin 

tidak sesuai dengan bakat, kebutuha dan sebagainya 

yang menimbulkan problem. 

7. Kurangnya motivasi seseorang yang berfungsi sebagai 

faktor inner (batin) yang mendasari untuk belajar 

karena semaki besar motivasi akan semakin besar 

kesuksesan belajarnya. 

8. Tipe-tipe khusus belajar seorang anak yang bermacam-

macam seperti: tipe visual (mudah mempelajari bahan 

pelajaran yang dapat dilihat dengan alat penglihatan), 

motoris (mudah mempelajari bahan yang disajikan 

dalam bentuk suara), dan individu yang bersifat 

motorik (mudah mempelajari bahan yang berupa 

tulisan, gerakan dan sulit mempelajari berupa suara 

dan penglihatan.
48

 

b. Faktor  Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang ditimbulkan dari luar 

diri individu yang menyebabkan anak mengalami kesulitan 

belajar, adapun faktor tersebut menurut Irham dan Wiyani 

yang dikutip oleh Rofiqi, antara lain: 

                                                 
48 Afi Parnawi, Psikologi Belajar, 98. 
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1. Faktor Keluarga 

a. Orang tua 

Orang tua sangat memiliki peran terhadap 

pendidikan anak. Adapun faktor yang dapat 

membuat anak mengalami kesulitan belajar yang 

berasal dari orang tua yaitu pertama dilihat dari 

cara orang tua dalam mendidik anaknya, karena 

orang tua memiliki sifat acuh dan kurang 

memperhatikan pendidikan akan berpengaruh 

terhadap proses belajar anak. Kedua dilihat dari 

hubungan orang tua dan anak yang kurang baik, 

yang menjadi hubungan disini adalah kasih sayang 

penuh perhatian dan pengertian. Karena dengan  

kasih sayang tersebut akan memberikan dan 

menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Ketiga 

dilihat dari bimbingan atau contoh dari orang tua 

karena mereka merupakan panutan pertama dari 

sang anak yang membuat anak akan mengikuti hal-

hal yang diajarkan dan dicontohkan oleh orang 

tuanya. 

b. Suasana rumah 

Keadaan atau suasana rumah yang memiliki 

pengaruh terhadap kesulitan belajar siswa, karena 

konsentrasi belajar siswa akan terganggu apabila 

kondisi rumah atau suasana rumah mereka sangat 

ribut atau berisik. Maka dari itu harus menciptakan 

suasana yang tenang agar siswa dapat belajar 

dengan tenang dan penuh konsentrasi. 

c. Keadaan ekonomi keluarga 

Faktor biaya merupakan salah satu faktor 

penting untuk mendukung kelancaran belajar 

siswa. Kurangnya alat-alat belajar, kurangnya 

biaya pendidikan dari orang tua, dan tempat belajar 

yang kondisinya kurang baik akan mengakibatkan 
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anak mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya 

keadaan ekonomi yang berlebih juga akan 

menyebabkan anak menjadi malas untuk belajar 

karena terlalu dimanjakan dan terlalu bersenang-

senang. 

2. Faktor Sekolah 

a. Pendidik 

Pendidik bisa menjadi salah satu penyebab 

kesulitan belajar anak apabila dalam kegiatan 

proses belajar mengajar menggunakan metode 

yang kurang tepat sehingga membuat anak 

mengalami kesulitan untuk dapat mengerti apa 

yang diajarkan oleh Pendidik. Hubungan Pendidik 

dan siswa kurang baik. Hal ini bermula pada sifat 

dan sikap Pendidik yang tidak disenangi oleh 

siswanya. Sehingga menghambat perkembangan 

siswa dan mengakibatkan hubungan Pendidik 

dengan siswanya kurang baik. 

b. Faktor alat 

Penggunaan alat pembelajaran yang lengkap 

dan tepat dalam kegiatan belajar mengajar akan 

membantu siswa untuk dapat menerima materi 

yang diajarkan oleh Pendidik dengan mudah. 

Media atau alat yang lengkap akan sangat 

membantu seorang Pendidik dalam memberikan 

materi pembelajaran kepada siswa dengan mudah. 

Sebaliknya apabila alat pelajaran kurang lengkap 

akan membuat Pendidik kurang maksimal dalam 

memberikan materi dan akan membuat siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. 

Alat-alat pelajaran yang dimaksud seperti:  

komputer, leptop, hp dan lainnya. 
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c. Kondisi gedung 

Gedung yang bagus, tenang atau jauh dari 

kebisingan dan bersih akan membuat kenyamanan 

tersendiri saat proses pembelajaran. Sebaliknya 

gedung yang kotor, suasana gelap, gedung rusak, 

keadaan gedung tidak sesuai dengan kpaasitas 

siswa dan terlalu dekat dengan jalan raya akan 

membuat anak mengalami kesulitan dalam belajar 

dan sulit untuk berkonsentrasi. 

d. Kurikulum 

Kesulitan belajar juga dapat disebabkan 

karena kurikulum yang kurang misalnya saja 

materi terlalu banyak, bahan-bahan ajar terlalu 

tinggi dan sulit dipahami, pembagian bahan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan siswa, tingkat 

kesulitan materi terlalu jauh diatas kemampuan 

siswa. Disini Pendidik berperan agar dapat 

menyampaikan kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan siswa sehingga akan menghasilkan hasil 

belajar yang baik. 

e. Waktu sekolah 

Waktu sekolah sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswa karena waktu sekolah adalah 

waktu dimana siswa melaksanakan kegiatan 

belajar dan mengajar. Pemilihan waktu yang tepat 

akan berdampak positif dalam kegiatan belajar 

siswa, sebaliknya pemilihan waktu yang salah 

seperti pada saat siang hari atau waktu sekolah 

yang kelewat panjang atau berlebihan akan 

menyebabkan siswa tidak konsentrasi lagi dalam 

belajar dan menyebabkan kondisi siswa tidak 

optimal dalam menerima pelajaran. 
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f. Disiplin kurang 

Kedislipinan semua warga yang ada di 

sekolah yaitu mulai dari kepala sekolah, Pendidik, 

siswa dan staf lainnya akan sangat berpengaruh 

terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Jika 

semua warga sekolah disiplin maka akan 

menciptakan ketidakteraturan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Faktor media massa dan lingkungan sosial 

Faktor media massa sangat berpengaruh besar 

pada proses pembentukan kepribadian dan mental 

seorang siswa.faktor media massa meliputi 

bioskop,TV,majalah,buku-buku komik yang ada 

disekitar kita.semua media tersebut akan dapat 

menghambat belajar apabila siswa terlalu banyak 

meluangkan waktu untuk menikmati media dan 

melupakan tugasnya sebagai pelajar yaitu belajar. 

Faktor lingkungan masyarakat sperti teman 

bergaul,tetangga rumah aktivitas masyarakat juga 

berpengaruh besar dalam proses belajar siswa jika 

siswa terlalu banyak bergaul dengan anak-anak yang 

tidak sekolah maka mereka juga akan ikut-ikutan 

malas untuk belajar,selain itu lingkungan tetangga 

yang kurang baik dan terlalu banyak dalam 

berorganisasi juga akan menyebabkan pendidikan 

siswa menjadi terbengkalai.
49

 

 

 

 

 

                                                 
49 Rofiqi dan Moh Zaiful Rosyid, Diagnosis Kesulitan Belajar Pada Siswa, 

17–23. 
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C.  Kendala Yang Dihadapi Pendidik Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar 

1. Kendala Pendidik Dalam Pembelajaran Daring 

a. Kendala manajemen waktu, seperti: Pendidik kesulitan 

dalam mengatur  waktu mengajar karena siswa terlambat 

dalam mengikuti pembelajaran, Pendidik sulit 

memberikan tugas kepada siswa dengan waktu yang 

singkat. 

b. Kendala dalam sarana dan prasarana, seperti: di daerah 

tempat tinggal Pendidik mengalami kesulitan jaringan 

internet sehingga mengakibatkan kendala dalam proses 

pembelajaran, terkendala dengan biaya pembelajaran 

daring terkendala dalam pemberian tugas harian, 

mingguan dan kuis, terkendala saat pemadaman listrik 

karena jaringan internet dapat menjadi eror. 

c. Kendala sumber daya manusia, seperti: terkendala saat 

membuat dan menyampaikan materi berupa video 

pembelajaran, terkendala saat interaksi dengan siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung, terkendala saat 

menggunakan dan memahami aplikasi yang digunakan 

saat proses pembelajaran. 

d. Kendala keterampilan dalam menerapkan pembelajaran, 

seperti: kurangnya pemahaman siswa saat proses 

pembelajaran, mengalami kesulitan dalam konsentrasi, 

kesulitan dalam berdiskusi dan tanya jawab, terkendala 

saat siswa tidak mau mengikuti kelas daring, kesulitan 

dalam memaparkan materi dengan media belajar dan 

mengalami kesulitan saat mengajar dengan HP 

dikarenakan fokus mengajar menjadi teralihkan ke hal-

hal yang tidak berguna. 

e. Kendala dalam proses penilaian, seperti: terkendala saat 

memberikan dan menilai tugas kelompok dikarenakan 
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harus menjaga jarak, terkendala saat memberikan nilai 

tugas harian kepada siswa.
50

 

2. Kendala Pendidik Dalam Pembelajaran Luring, dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. Home Visit, memiliki masalah pada pembagian waktu 

setiap siswa dan akses yang digunakan saat 

menggunakan home visit seperti kendaraan serta biaya. 

b. Shift, memiliki kendala seperti: pengadaan sarana 

protocol kesehatan  bagi wilayah yang tertinggal/ jadwal 

saat pengajaran pada anak usia dini dan penerapan sosial 

distancing yang sangat sulit diterapkan.
51

 

 

D. Hakikat Pembelajaran 

  Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi 

anatara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Dan tugas Pendidik adalah 

mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi siswa. Pembelajaran juga dapat diartikan 

sebagai usaha sadar Pendidik untuk membantu siswa agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Disini 

Pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas 

dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan 

kemampuan belajar siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran 

menurut Robert F Mager dalam bukunya Akhiruddin, dkk 

mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran sebagai tujuan 

perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh 

siswa pada kondisi dan tingkat kompeensi tertentu. Pengertian 

kedua dikemukakan oleh Edwar L Dejnozka dalam bukunya 

Akhiruddin mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

                                                 
50 Nursamsu Shahifah, Elfrida, “Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pendidik 

Dan Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN 

1Pulau Banyak Aceh Singkil,” Jurnal Jeumpa 8, no. 2 (2021): 597–602. 
51 Rahmad, “Tantangan Pendidik Dalam Pembelajaran Luring Masa Pandemi 

Covid 19 Di SD Kecil Paramasan Atas,” Jurnal Buana Pendidikan 17, no. 1 (2021): 
89–90. 
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suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku 

atau penampilan yang diwijudkan dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.
52

 Dari pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses guna mencapai tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

  Menurut Wotrubo dan Wright dalam Hamzah Uno yang 

dikutip oleh Yusuf, Terdapat beberapa indikator pembelajaran 

sebagai berikut: 1) Pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, 2) 

proses komunikatif, 3) Respon siswa, 4) Aktivitas belajar, dan 5) 

Hasil belajar.
53

 

 

 

 

 

                                                 
52 Akhiruddin et al., Belajar Dan Pembelajaran (Makassar: PT. Cahaya 

Bintang Cemerlang, 2019), 12. 
53 Bistari Basuni Yusuf, “Konsep Dan IndikatorPembelajaran Efektif,” Kajian 

Pembelajaran Dan Keilmuan 1, no. 2 (2018): 15. 
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